10:00 – 10:10

10:10 – 10:20
10:20 – 10:30
10:30 – 10:40
10:40 – 10:50

10:50 – 11:00
11:00 – 11:20
11:20 – 11:30
11:30 – 11:40
11:40 – 11:50
11:50 – 12:00
12:00 – 12:10

12:10 – 12:20

12:20 – 12:30

„Контролът над стратегическите ресурси от страна на
държавата в контекста на съвременната среда за
сигурност“
доц. д.н. Владислав Александров Лазаров - УниБИТ
„Логистика и логистични рискове по време на войната в
Украйна“
доц. д-р Володя Йорданов Цветанов - УниБИТ
„Отклонения на информацията и тяхното въздействие
върху обществените нагласи“
гл. ас. д-р Ралица Юри Йотова - УниБИТ
„Меката сила на международните отношения като фактор
при реформирането на сектора за сигурност“
гл. ас. д-р Десислава Стоева - УниБИТ
„Глобалното гражданско общество и стратегиите за
социална промяна“
гл. ас. д-р Десислава Стоева
гл. ас. д-р Стелиана Йорданова - УниБИТ
„Дейност на „Комисията по досиетата“ и отражението ѝ
върху националната сигурност на страната“
гл. ас. д-р Пламен Пенков Теодосиев - УниБИТ
Кафе пауза
„Откриване на безпилотни летателни апарати за нуждите
на националната сигурност“
ас. Денислав Иляев Кънев - УниБИТ
„Политики и сътрудничество за охрана на външните
граници на Европейския съюз в условията на кризи“
д-р Илиян Христов Георчев - УниБИТ
„Тълпите срещу индивидуалността“
д-р Антон Николаев Златанов - МВР
„Сигурност и обществен ред в съвременната среда за
сигурност“
докторант Митко Стоянов Узунов - УниБИТ
„Системата за национална сигурност на Република
България в контекста на Стратегическата концепция на
НАТО“
докторант Митко Стоянов Узунов - УниБИТ
„Имиджови предимства на участието на Република
България в инициативата „три морета“ в контекста на
националната сигурност“
докторант Красина Красимирова Георгиева - УниБИТ
„Съвременни трансформационни аспекти в политиките за
европейска сигурност“
докторант Марио Валентин Маринов - УниБИТ

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“
УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“

ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА
на тема
„АКАДЕМИЧНИ ПАРТНЬОРСТВА В СФЕРАТА НА
НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ“
12 -13 май 2022 г.
Аула на Корпус 1 (Ректорат) на Шуменски университет
гр. Шумен, ул. „Университетска“ 115
ПРОГРАМА
Регистрация и откриване на дискусионната кръгла маса
13:30 – 14:00
Регистрация на участниците
14:00 – 14:20

Официално откриване
Встъпителни слова
проф. д.и.н. Георги Колев – Ректор на ШУ
проф. д.н. Ирена Петева – Ректор на УниБИТ
доц. д.н. Борислав Генов – Директор на ИО - МО
проф. д.н. Мария Нейкова – Декан на ЦФОН към БСУ

РАБОТНА СЕСИЯ 1
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В АКАДЕМИЧНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА В
ОБУЧЕНИЕТО ПО НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
Модератори:
проф. д-р Евгени Манев и проф. д-р Христо Христов
14:20 – 14:30

14:30 – 14:40

14:40 – 14:50

14:50 – 15:00

15:00 – 15:10

15:10 – 15:20

15:20 – 15:30

15:30 – 15:50
15:50 – 16:00

16:00 – 16:10

16:10 – 16:20

„Сигурността в съвременния свят - между силата на
правото и правото на сигурност“
доц. д-р Петър Георгиев Христов - ВСУ
„Предизвикателства пред висшите училища,провеждащи
обучение в направление „Национална сигурност“
д-р Груди Ангелов - УниБИТ
„Академични партньорства – реалност и възможни
решения за бъдещето на висшето образование в сферата на
националната сигурност в Република България“
доц. д-р Станислава Ивова Минева
доц. д-р Стефко Димитров Бурджиев - ВСУ
„Актуални въпроси относими към обучението в
професионално направление „Национална сигурност“
доц. д-р Асен Йорданов Захариев - УниБИТ
„Възможности на военните университети за академични
партньорства по програма Еразъм“
доц. д-р Галина Тодорова Тодорова - ВВВУ
„Тенденции в образователните политики на ВУ
предлагащи образователни услуги за сектор сигурност“
проф. д-р Христо Атанасов Христов - ШУ
„Конкурентна среда на образователните услуги за сектор
сигурност“
гл. ас. д-р Цветелина Илиева Методиева - ШУ
Кафе пауза
„За
професионалната и предметна идентичност на
специалност „Противодействие на престъпността и
опазване на обществения ред“
ас. д-р Беатрис Светланова Йорданова – ВСУ
„Използване на методи за оценка на културата на
сигурност като инструмент за неформално обучение на
персонала“
докторант Владимир Василев Янков – ШУ
Обобщаваща дискусия на Работна сесия 1

РАБОТНА СЕСИЯ 2
КОЛЕКТИВНИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА СИГУРНОСТ И
ОТБРАНА В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ
Модератори:
полк. доц. д-р Борислав Генов и доц. д-р Пламен Богданов
16:20 – 16:30
16:30 – 16:40
16:40 – 16:50
16:50 – 17:00

19:00

9:00 – 9:10

9:10 – 9:20
9:20 – 9:30

9:30 – 9:40
9:40 – 9:50
9:50 –10:00

„Философският дискурс при обучението по национална
сигурност“
проф. д-р Добромир Жечев Добрев – ШУ
„Незаконното преминаване на чужденци през българскотурската граница – заплаха за сигурността“
проф. д.н. Мария Нейкова – БСУ
„Ролята на Европейския парламент в Общата политика за
сигурност и отбрана на Европейския съюз“
доц. д-р Славка Димитрова – БСУ
Обобщаваща дискусия на Работна сесия 2

Ректорска вечеря в ресторант „Орбита“
зала „Централ“
13 май 2022 г.
„Дебат за мястото на прокуратурата в контекста на
принципа за разделение на властите като елемент от
националната сигурност на страната“
докторант Яна Миткова Николова - ШУ
„Корупцията във властта - заплаха за вътрешната
сигурност“
ас. д-р Галин Исаев Исаев - ШУ
„Корупцията при усвояването на средства от фондовете на
ЕС, като заплаха за икономическата сигурност на
страната“
доц. д-р Йордан Георгиев Деливерски - УниБИТ
„Научните изследвания, като част от веригата за вземане
на управленски решения в криза“
доц. д-р Константин Кирилов Казаков - УниБИТ
„Успешната реформа в системата на МВР, като
предпоставка за ефективно правосъдие“
доц. д-р Христо Павлов Павлов - БСУ
„Актуални аспекти на Стратегията за национална
сигурност на Русия“
доц. д-р Пламен Николов Богданов - УниБИТ

12:30 – 12:40

12:40 – 12:50
12:50 – 13:00

13:00 – 13:10
13:10 – 13:20
13:20 – 13:30

13:30 – 13:40

„Някои аспекти на политиката за национална сигурност
на Република България в контекста на съвременните
геополитически предизвикателства“
докторант Борис Манолов Щурков - УниБИТ
„Националната сигурност на Република България в
съвременните условия“
докторант Виктория Димитрова Димитрова - УниБИТ
„Структура, организация и управление на частна
охранителна фирма или как се развива бизнес с визия за
бъдещето в сферата на частната охранителна дейност“
докторант Илиана Александрова Димитрова - УниБИТ
„Колективна и национална политика за сигурност и
създаването на безопасна и сигурна среда“
докторант Антон Иванов Банков - УниБИТ
„Влияние
на
миграционните
процеси
върху
икономическата сигурност на бизнес организациите“
д-р Лъчезар Тодоров Христов, МВР - Шумен
„Организация на управлението и координацията за
защита при бедствия във Федерална Република
Германия“
докторант Любомир Кирилов Дучев - ШУ
Обобщаваща дискусия на Работна сесия 2
ЗАКРИВАНЕ

Заседанията ще се проведат в хибридна форма: присъствено и онлайн чрез
Google Meet.
Линк за присъединяване: https://meet.google.com/kmf-epbj-eng

